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أراكان سجن خانق وحصار قاتل و ٌُ ْتم نسأل هللا أن ٌزول قرٌبا
الخبر:
اعتقلت السلطات فً مٌانمار نحو  011شخص من مسلمً الروهٌنجا ،كانوا ٌحاولون الخروج
من والٌة أراكان غربً البالد ،والتً تشهد منذ أكثر من عامٌن حملة عسكرٌة ٌقودها الجٌش
الحكومً راح ضحٌتها اآلالف من مسلمً الروهٌنجا.
ونقلت وكالة أنباء أراكان ،السبت ،عن مصادر لم تسمها ،أن السلطات فً مٌانمار ألقت القبض
على ما ٌزٌد على  69مسلما من الروهٌنجا ،الجمعة ،بالقرب من شاطئ شانجثار فً منطقة
أٌٌاروادي (جنوب غرب) ،وهم ٌحاولون الوصول إلى مدٌنة ٌانغون (جنوب شرق) العاصمة
التجارٌة.
من جانبه ،توقع الناشط الروهٌنجً سو ثو مو أن تقوم حكومة مٌانمار بتوجٌه االتهام إلى
المعتقلٌن الروهٌنجا بوصفهم متسللٌن غٌر قانونٌٌن من بنغالدش.
وأكد للوكالة ذاتها أن "تهدٌد اإلبادة الجماعٌة ال ٌزال مستمرا بالنسبة للروهٌنجا المتبقٌن فً
أراكان".
وتحظر حكومة مٌانمار على المسلمٌن الروهٌنجا التنقل داخل والٌة أراكان كما تحظر تماما
الخروج من الوالٌة إلى الوالٌات األخرى.
ومنذ  52آب/أغسطس ٌ ،5102شن الجٌش فً مٌانمار وملٌشٌات بوذٌة متطرفة ،حملة
عسكرٌة ومجازر وحشٌة ضد الروهٌنجا فً إقلٌم أراكان (راخٌن).
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آالف الروهٌنجا ،حسب مصادر محلٌة ودولٌة متطابقة،
فضال عن لجوء قرابة ملٌون إلى بنغالدش ،وفق األمم المتحدة.
وتعتبر حكومة مٌانمار الروهٌنجا "مهاجرٌن غٌر نظامٌٌن" من بنغالدش ،فٌما تصنفهم األمم
المتحدة بـ"األقلٌة األكثر اضطهادا فً العالم"( .وكالة األناضول)
التعلٌق:
تواصل قضٌة الروهٌنجا الظهور واالختفاء فً وسائل اإلعالم تبعا ألجندات خاصة للدول
الفاعلة على المسرح الدولً ،دون أي تغٌٌر فً واقع هذا الشعب المنكوب .فبالدهم أصبحت سجنا
كبٌرا لمن لم تتمكن دولة مٌانمار الكافرة من إبادته أو طرده منها .فالقضٌة عند هؤالء الكفرة هً:
إبادة جماعٌة لقوم مسلمٌن .وتتعدد وسائل الموت عندهم؛ بالذبح والحرق والرصاص والتجوٌع لمن
ٌصر على البقاء فً البالد ،أو الموت غرقا أو جوعا للهاربٌن من هذا الجحٌم.
أما دول العالم الحر وغٌر الحر سٌّان فدورها هو متابعة هذه األحداث المؤلمة متابعة جامدة
بإحصاء عدد الضحاٌا البائسٌن وتعداد أشكال العنف الذي ٌتفنن فً ابتكاره البوذٌون المجرمون .أما

اتخاذ مواقف قوٌة تزٌل عن الروهٌنجا هذا الظلم وتخرجهم من هذه المحنة فمعدوم ،وغاٌة ما
ٌقدمونه فً هذا الشأن هو الشجب واالستنكار ،وأحٌانا مطالبات للحكومة المجرمة بالتوقف عن هذه
األعمال الالإنسانٌة ،وٌتوقف دورهم عند هذا الحد .وفً حٌن تستمر المأساة وتتواصل المعاناة ،تنام
اإلنسانٌة قرٌرة العٌن لتستفٌق ثانٌة وثالثة ورابعة على أحداث فظٌعة مروعة بحق الروهٌنجا،
وإجراءات قاسٌة جائرة من الحكومة والبوذٌٌن المتوحشٌن ،لتعود ثانٌة لإلحصاء والشجب
والمطالبات الفارغة من كل معنى .ولم أمرّ على مواقف الدول القائمة فً العالم اإلسالمً فهً أقل
شأنا من أن تذكر بعد أن سلمت قضاٌاها وقضاٌا شعوبها وأبنائها لألمم الكافرة تقرر فٌها وتخطط
لها وتحل مشاكلها!
لكن ما ٌستحق الذكر بل التوكٌد علٌه واالستمرار فً التذكٌر به ،هو دور األمة اإلسالمٌة التً
س ِد؛ إِ َذا ا ْ
ش َت َكى ِم ْن ُه
خاطبها نبٌها  بقولهَ « :م َثل ُ ا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ فًِ َت َوادِّ ِه ْم َو َت َرا ُح ِم ِه ْم َو َت َعا ُطفِ ِه ْم َم َثل ُ ا ْل َج َ
الس َه ِر َوا ْل ُح َّمى» (رواه مسلم) .نعم إن ما ٌعانٌه الروهٌنجا المسلمون
س ِد ِب َّ
سائِ ُر ا ْل َج َ
َاعى لَ ُه َ
ضو َتد َ
ُع ْ
فً أراكان وحدها كفٌل بأن ٌقض مضاجع المسلمٌن وٌحرمهم النوم .فما بالنا نواصل دفن رؤوسنا
فً الرمال ،ونتعامى عن الطرٌق الذي ٌعٌد الهٌبة لنا فً نفوس أعدائنا؟! ما لنا ال نعٌد دولة اإلسالم
التً ستقف شامخة كالطود فً وجه كل من تسول له نفسه النٌل من مسلم واحد فضال عن شعب
كامل؟!
إنها الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة التً بشر بها النبً الكرٌم  ،إنها هً فقط من
سٌنصر المظلومٌن فً كل مكان فتعٌد للروهٌنجا حقوقهم وتحمً نفوسهم وتنتقم من معذبٌهمٌ .قف
خلٌفتهم ٌخاطب العالم أجمع أن الضعٌف عندنا قوي حتى نرٌح علٌه حقه والقوي ضعٌف أمامنا
حتى نأخذ الحق منه .وهو خطاب لألفراد والجماعات؛ فدولة الخالفة التً تحكم بشرع هللا ستنشر
العدل واألمان فً ربوع العالم ولٌس فً بالد المسلمٌن فحسب .فمن مشمر إلعادتها والفوز بهذا
الشرف العظٌم؟
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